Grannar mot brott

Hej Grannar – Nyhetsbrev November
fredag den 13 november 2015
Den gångna veckan har det varit inbrott på Österfäladsvägen i Tofta… Vi som varit med om det vet
hur jobbigt det är att ”någon varit inne i ens hem”, den känslan är ofta värre än värdet på det som ev
blev stulet.
I månadens infobrev från kommunen får du tips från polisens Facebooksida kring bedrägerier, du
hittar information på Landskrona stads hemsida kring trygghet och säkerhet för äldre och det finns
en länk till Bankgirot där du kan kontrollera att det bankgirot du skickar pengar till verkligen hör till
den mottagare du förväntar dig.
I övrigt är det snart jul och vi alla åker iväg kors och tvärs för att träffa släkt & vänner. Kanske det
börjar bli dags så smått att kolla av med grannarna så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla koll i
mörkret… Och du…. Tänk på att levande ljus är mysigt, men glöm inte släcka dem innan du lämnar
rummet och… kanske läge att kolla batterierna i brandvarnarna. Och naturligtvis REFLEXERNA
HA EN UNDERBAR HELG

Grannar mot brott
Månadsbrev – november 2015
Vem öppnar jag för nu?
Det händer att äldre personer blir lurade och bestulna i sitt hem. Landskrona stad och
polisen har tagit fram en
broschyr med enkla tips och råd för att minska risken att utsättas för denna typ av
brott. Som ett komplement till broschyren har ett klistermärke med texten "vem
öppnar jag för nu?" tagits fram. Klisterlappen är tänkt att sättaspå insidan av
ytterdörren och vara en påminnelse om att tänka på det som står i broschyren när det
behövs som mest, det vill säga när oväntat besök ringer på ytterdörren och påkallar
din uppmärksamhet.
Såväl broschyr som klistermärke tillhandahålls kostnadsfritt och kan beställas via
mail på adressen annika.wagsater@landskrona.se
Läs mer här.

Kolla bankgironumret

Grannar mot brott
Är du osäker på om fakturan eller parkeringsboten du har fått är äkta? Kolla upp det
angivna bankgironumret på
Bankgirots hemsida så kan du se om avsändaren verkligen är den som de utger sig
för att vara.
Kolla numret här!

Polisen bedrägeri
För dig som har Facebook och som i förebyggande syfte vill vara uppdaterad när det
gäller bedrägerier så
rekommenderar vi sidan ”Polisen bedrägeri”. Här lägger polisen regelbundet ut texter
om till exempel nya bedrägerimetoder och förebyggande tips.
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